
Ο ΘΟΔΩΡΗΣ Τζαλαβράς δεν μπορούσε
να αγνοήσει τα εγκαταλειμμένα κτίρια
της παλιάς πόλης της Λευκωσίας. «Θα
πέρναγα από αυτά τα μέρη για να πάω
κάπου»λέει,  «και σκεφτόμουνα ότι θα
κάνανε ένα καλό φωτογραφικό
project»... «Κάθε φορά που τα προ-
σπέρναγα μου προκαλούσανε πάντα
ένα περίεργο, ανήσυχο αίσθημα…» Στην
έκθεση φωτογραφιών με τίτλο Nicosia
in Darkand White, ή Λευκωσία: μια αθέ-
ατη όψη της πόλης, ο Τζα-
λαβράς μορφοποιεί το πε-
ρίεργο αυτό του αίσθημα,
και μαζί του την ουσία των
πολυάριθμων εγκατα-
λειμμένων κτιρίων της πα-
λιάς πόλης. Πρόκειται για
μια συλλογή από εικόνες
προσεκτικά «συλλεγμέ-
νες» και τυπωμένες με
εξίσου προσοχή. Μεγά-
λες σε μέγεθος (40 επί 50
εκ.), μαυρόασπρες, οι
φωτογραφίες, που θα
βρίσκονται στη Φωτοδό
αυτό το μήνα, είναι απο-
τέλεσμα πολύωρης και
επίπονης δουλειάς του
Τζαλαβρά, ο οποίος προ-
σεγγίζει τη δουλειά του σχολαστικά τό-
σο στη λήψη όσο και στο τύπωμα των
εικόνων του. Ο Τζαλαβράς, που γεννή-
θηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και ζει
στη Λευκωσία, τα τελευταία τέσσερα
χρόνια, πέρασε αμέτρητες ώρες περ-
πατώντας την παλιά Λευκωσία, τρυπώ-
νοντας σε ετοιμόρροπες οικοδομές  και
περιμένοντας το σωστό φως για την υλο-
ποίηση του φωτογραφικού του έργου.
Η εξονυχιστική έρευνα της παλιάς πό-
λης και η πολύωρη εξερεύνηση των πα-
λιών κτιρίων δίνουν στις φωτογραφίες
του μια οικειότητα που αλλιώς δεν θα

ήταν εφικτή. Οι εικόνες του ξεθάβουν
μια περίεργη ομορφιά από τα χαλάσματα
των σπιτιών. Η ξεφλουδισμένη μπογιά
μετατρέπεται σε υφή ενός τοπίου που
μοιάζει επακόλουθο κάποιας μεγάλης
καταστροφής. Στον αθέατο κόσμο της
παλιάς Λευκωσίας δέντρα μεγαλώνουν
και απλώνονται σε αλλοτινά σαλόνια,
καρέκλες περιμένουν τον γυρισμό ενοί-
κων που έχουνε φύγει από καιρό, και άλ-
λοτε πολυσύχναστα μπαρ μετράνε τα

χρόνια με τη σκόνη στον
πάγκο και στα τραπέζια
τους. Αυτή είναι η άλλη
όψη της πόλης που περ-
νάει συχνά απαρατήρη-
τη, ένα θλιβερό αλλά και
κυρίαρχο πρόσωπο της
παλιάς Λευκωσίας, απο-
τέλεσμα πολιτικών κοι-
νωνικό-οικονομικών κα-
ταστάσεων, ενός συν-
δυασμού της επίπτωσης
της Τουρκικής εισβολής
και της αμέλειας.
Οι φωτογραφίες του Τζα-
λαβρά είναι μια ματιά στα
μέρη αυτά που παραμέ-
νουνε παγιδευμένα στον
χρόνο ενώ ο έξω κόσμος

τα προσπερνάει χωρίς δεύτερη σκέψη.
Το παρασκήνιο μετατρέπεται σε προ-
σκήνιο με κάθε ένα από τα χειροποίητα
τυπώματα. Ο Τζαλαβράς διάλεξε να τυ-
πώσει μόνος του τις φωτογραφίες αυτές
αντί να τις εγκαταλείψει στα χέρια οποι-
ουδήποτε άλλου. 
Η έκθεση θα βρίσκεται τη Φωτοδό, Αθη-
νών 1 στην παλιά Λευκωσία (κοντά στην
Αρχιεπισκοπή) από τις 14 μέχρι τις 29
Μαρτίου. Περισσότερες πληροφορίες
στο 99 433-824.
tzalavras@gmail.com και
www.tzalavras.com
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Μια αθέατη όψη της πόλης

Μετάφραση-διασκευή: Κωνσταντίνος
Αρβανιτάκης.
Σκηνοθεσία: Γίωργος Μουαΐμης.
Σκηνικά- κοστούμια: Ιωσήφ Χατζηκυριάκος.
Μουσική: Αργυρώ Χριστοδουλίδου.
Παίζουν: Κώστας Καζάκας, Λώρης Λοϊζίδης,
Μαρία Μπεγιάζη, Χριστόδουλος Μαρτάς

ΡΙΝ ΑΠΟ αρκετά χρόνια γέλασα
πολύ με την παράσταση του Κων-
σταντίνου Αρβανιτάκη. Ως δια-
σκευαστής, μεταφραστής και
σκηνοθέτης, ο Αρβανιτάκης γνώ-
ριζε την κάθε λέξη του κειμένου

(εξάλλου ο ίδιος την είχε βάλει στη θέση της
με σκοπό),  τόνιζε τα πιο δυνατά κομμάτια,
έκρυβε τα λιγότερο αστεία για των Έλληνα
θεατή κάτω απότη σκηνική φασαρία. Είχε μια
απίστευτη τετράδα (Στέλιος Μάινας, Ιεροκλής
Μιχαηλίδης, Άκης Σακελλαρίου, Ναταλία Δρα-
γούμη). Οι εκρήξεις γέλιου ακούγονταν ακρι-
βώς εκεί που τις είχε προσχεδιάσει ο σκηνο-
θέτης, το σιδερένιο χέρι του οποίου καλά κρυ-
βόταν κάτω από τα πολύχρωμα κουρέλια του
χαρούμενου αυτοσχεδιασμού των ηθοποιών.
Τα βελάκια των υποκριτικών αστείων πετύ-
χαιναν το στόχο, αλλά και το στοιχείο της πα-
ρωδίας ήταν δοσμένο πολύ εύγλωττα . 

Πέρασαν μερικά χρόνια και στο φεστιβάλ
του Εδιμβούργου είδα το έργο των Borgeson-
Long-Singer από ένα λονδρέζικο θίασο. Οι ηθο-
ποιοί ήταν τρεις, άνδρες, καλοί τόσο όσο μπο-
ρούν να είναι μόνο Άγγλοι κωμικοί. Το μεγαλείο
της ανατρεπτικής παρωδίας έλαμψε και το
επαναστατικό χιούμορ σάρωσε το κοινό. Οι
ηθοποιοί κολυμπούσαν στη γλώσσα του Σαίξ-
πηρ, οι υποθέσεις των έργων ήταν γνωστές
στο κοινό όχι λόγω ειδικής εμβάθυνσης στη
σαιξπηρολογία, αλλά να, όπως η Τζοκόντα από
τα σοκολατάκια.   Οι ομόεθνοι του Βάρδου θε-
ατές αιώνες ολόκληρους ζουν μέσα σε μια πο-
τισμένη από το Σαίξπηρ πραγματικότητα, έστω
κι αν ο ήχος των σαιξπηρικών κειμένων φτά-
νει στο σημερινό μέσο Άγγλο ως μεταλλαγ-
μένος απόηχος. Μα αυτό ακριβώς είναι το θέ-
μα του «Ολόκληρου του Σαίξπηρ σε μια ώρα». 

Όλα αυτά ως εισαγωγή στην παράσταση
του Θεάτρου Σκάλα. Το θεατρικό πείραμα γί-
νεται πολυεπίπεδο . Αν οι συγγραφείς του έρ-
γου είχαν δικούς τους λογαριασμούς με το
Σαίξπηρ, αν η δική τους πράξη κυμαίνεται με-
ταξύ  πολιτιστικής επανάστασης και πράξης
στιλιστικού βανδαλισμού, η μεταφορά του
διασκευασμένου κειμένου στο ελληνικό έδα-
φος το απαλλάσσει από τις πιο πάνω λει-
τουργίες και ως μοναδική σκοπιμότητα μένει

η αφορμή για μια πολύ αστεία παράσταση. Τι
στόχο επιδιώκει ο σκηνοθέτης της κυπριακής
παράστασης ο Γιώργος Μουαΐμης; Το ίδιο  ίσως;
Μια κωμωδία που δεν μπορεί να μην προκα-
λέσει γέλιο; 

Στην πρεμιέρα  του «Ολόκληρου Σαίξπηρ»
το κοινό πράγματι γέλασε πολύ. Απλώς ο σκη-
νοθέτης σε πλήρη συνεννόηση με τους συ-
νεργάτες   άλλαξε το στόχο. Δεν στόχευσε
στην παρωδία, αυτό θα προϋπόθετε πολύ με-
γαλύτερη γνωριμία του κοινού με τον ανεβα-

σμένο στη σκηνή Σαίξπηρ απ’ ό,τι διαθέτου-
με. Αυτό που είδαμε ήταν μια πολύ γενικευ-
μένη εκδοχή παρωδίας που συνόρευε με επι-
θεώρηση. Ο σκηνοθέτης επένδυσε στους ηθο-
ποιούς του και καλά έκανε. Ο Κώστας Καζάκας,
ο Λώρης Λοϊζίδης, ο Χριστόφορος Μαρτάς και
η Μαρία Μπεγιάζη ήταν καταπληκτικά κα-
τάλληλοι γι’ αυτό που κλήθηκαν να κάνουν. Για
το διαφοροποιημένο (αναγκαστικά) ύφος του
χιούμορ θα μπορούσε να γραφτεί μια σχεδόν
κοινωνιολογική μελέτη. Με τι γελάμε εμείς

ως Κύπριοι; Το γέλιο έφτανε σε ψηλά ντεσιμπέλ
όταν οι ηθοποιοί ενέτασσαν στη δράση  λαϊ-
κά άσματα, τσιφτετέλια, όταν έπαιρναν τη
δράση «πάνω τους», επικοινωνώντας απευ-
θείας με τον κόσμο. Τα  «αστεία δράσης» έπαιρ-
ναν περισσότερο χρόνο από τα αστεία γλωσ-
σικής η θεατρικής παρωδίας  του αρχικού (αγ-
γλόφωνου) κειμένου. 

Το μεγάλο προσόν , το στοίχημα του αρχι-
κού, του μη διασκευασμένου κειμένου ήταν
η ιλιγγιώδης ταχύτητα, η απόλυτη συντομία
(όλος ο Σαίξπηρ σε μια ώρα…). Στην κυπρια-
κή παραγωγή οι «κοιλιές» δεν θεωρούνται
αμάρτημα, επειδή οι πράξεις επικοινωνιακής
οικειότητας των ηθοποιών με το κοινό διαρ-
κούν και η παράταση φέρνει περισσότερο γέ-
λιο. Το δεύτερο προσόν που αξιοποιήθηκε
στο έπακρον π.χ. στην παράσταση του Αρβα-
νιτάκη ήταν η ακρίβεια, η καθαρότητα της
υποκριτικής απόδοσης. Στη παράσταση του
Σκάλα οι ηθοποιοί αυτοσχεδιάζουν πιο πολύ,
η διάθεση είναι πιο παρεΐστικη και το εσωτε-
ρικό κλίμα του θιάσου πιο χαλαρό. Τέτοια εί-
ναι και η διάθεση των άλλων συντελεστών της
παράστασης, όπως του σκηνογράφου Ιωσήφ
Χατζηκυριάκου και της μουσικού Αργυρώς
Χριστοδουλίδου, και πρώτ’ απ’ όλα του ίδιου
του σκηνοθέτη, Γιώργου Μουαΐμη.  

Και γιατί όχι; Ο στόχος επιτεύχθη. Ο κό-
σμος γελούσε πολύ.

ΝΟΝΑ ΜΟΛΕΣΚΗ

«Ολόκληρος ο Σαίξπηρ σε μια ώρα»
> Το έργο των Jess Borgeson, Adam Long και Daniel Singer από το Θέατρο Σκάλα

Π

Έκθεση φωτογραφίας 
του Θοδωρή Τζαλαβρά
με τίτλο «Η Λευκωσία
σε μαύρο και άσπρο»
στη Φωτοδό

Με τι γελάμε εμείς ως Κύπριοι;
Το γέλιο έφτανε σε ψηλά
ντεσιμπέλ όταν οι ηθοποιοί
ενέτασσαν στη δράση  λαϊκά
άσματα, τσιφτετέλια, όταν
έπαιρναν τη δράση «πάνω
τους» επικοινωνώντας
απευθείας με τον κόσμο. Τα
«αστεία δράσης» έπαιρναν
περισσότερο χρόνο από τα
αστεία γλωσσικής η θεατρικής
παρωδίας  του αρχικού
(αγγλόφωνου) κειμένου. Το
μεγάλο προσόν, το στοίχημα
του αρχικού, του μη
διασκευασμένου κειμένου
ήταν η ιλιγγιώδης ταχύτητα, η
απόλυτη συντομία (όλος ο
Σαίξπηρ σε μια ώρα…)
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